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BRAZILA ESPERANTISTO

BRAZILA LIGO ESPERANTISTA
(Liga Esperantista Brasileira)

B. L. E.
{Reconhecida de Utilidade Publica por 

Decreto n. 43$6, de 26 de Outubro de 
192P

Unuiĝo Kreas Forton

ESTATUTOS
Art. Io — A BRAZILA LIGO ESPERANTISTA 

(B. L. E.), fundada em 21 de Julho de 1907, 
com séde na cidade do Rio de Janeiro, tem por 
fini :

a) Dirigir a propaganda gerai do Esperanto no 
Brasil ;

b) Fazer propaganda do Brasil no estrangeiro por 
meio do Esperanto ;

C) Çolligar e auxiliar os grupos esperantistas ;
d) Organizar regulamentos para exames de Es

peranto e dar os respectivos diplomas ;
e) Promover a creação de cursos superiores e por 

correspondencia ;
f) Representar a opinião dos esperantistas brasi, 

lei rus que lhe forem filiados :
g) Superintender a organização de congressos 

brasileiros de Esperanto ;
h) Editar o BRAZILA ESPERANTISTO.

Art. 2° — A «Brazila Ligo Esperantista» consiste de:
a) Socios fundadores ;
b) Socios isolados ;
c) Socios bem feitores ;
d) Socios honorarios ;
e) Grupos filiados (sociedades, associações, clubs, 

etc.)
$ Io — São socios fundadores todos os que se acha

vam quites em 13 de Dezembro de 1913.
§2° — São socios isolados todos os que pagam uma 

contribuição annual de 5$000.
$3° — E’ socio bemfeitor toda a pessôa que fizer 

á B. L. E. uma doação de, pelo menos, 
200&000.

§4° — E’ socio honorario toda a pessôa que prestar 
grandes serviços á B. L. E. Este titulo será 
dado por um congresso brasileiro de Esperanto .

\ 5 — São grupos filiados todos os que, acceitando 
este regulamento, pagam uma quota annual de, 
pelo menos, 15&000, correspondente a seis so- ' 
cios, a razão de 2$500 cada um.

X 6° — Os pagamentos são feitos adiantadamente.
Art. 3o — A «Brazila Ligo Esperantista» não inter

veni nas questões que dizem respeito á vida 
interna dos grupos filiados, que podem livre
mente agir, segundo os seus estatutos .

Art. 4o — Os socios têm direito a ;
a) Receber gratiiitamente o «Brazila Esperan

tisto», orgam official da B* L. E.
b) Gosar de abatimento nos livros ou outras pu

blicações feitas pela B. L. E.
Io — Os grupos filiados podem, grataitamente, 

publicar no orgam official informações sobre o 
movimento esperantista local.

Art. 5° — A «Brazila Ligo Esperantista» reunirse-á 
em sessões ordinárias de seis em seis mezes,

o
nas quaes tomarão parte os membros da direc
toria, os socios isolados e os delegados dos gru
pos filiados.

3 1’ — Os membros da directoria e os socios isolados 
tem direito a um voto cada um.

§2° — Os delegados de grupo filiado têm direito 
a tantos votos quantas vezes a contribuição 
total do grupo contiver a quota annual de 
um socio isolado. Esses votos poderão s«r 
accumulados por um delegado ou repartidos por 
dois ou mais.

Art. 6° — A «Brazila Ligo Esperantista» será diri
gida por uma directoria composta de um pre
sidente, um vice-presidente, um secretario geral, 
dois secretários e um thesoureiro.

§ unico — A directoria será eleita durante os Con
gressos Brasileiros de Esperanto, ou em asseiu- 
bléa geral se houver um intervallo superior a 
dois annos entre dois Congressos.

ESTRARO de B L. E.
Honora prez — D-ro Everardo Backheuser. 
Prezidanto — Ing. A. Couto Fernandes. 
Vicpiezidanto — D-ro Venancio da Silva.
Generala sek — Ing. H. giotta Mendes.
F sel^— S-ro Odilio Pinto.
2 a sek — F-ino Yrany Baggi de Araujo. 
Kasisto — S-ro E. Felix Tribouillet.

GRUPOJ ALÓ1NTAJ AL «B. L. E.»

1. BRAZILA KLUBO «ESPERANTO». (1906) Si
dejo • Praca 75 de Novembro, ioi, Rio de Janeiro,

2. ESPERANTO - KLUBO DE ARACAJU’.(1907). 
S i d ej o. A racajá, Sergipe.

3. VIRINA KLUBO. (1912) Sidejo: Rua Generu 
Severiano. 770, Rio de /aneiro,

4. GRUPO ESPERANTISTA «COUTO FERNAN
DES». (1914). Sidejo: Rua Collares Moreira, iP
S. Luiz. Maranhão.

5. NOVA SAM' DEANARO.(1919).ÂW Tristão Gon
çalves, 246. Fortaleza. Ceará.

6. ESPERANTISTA RONDETO «VERDA STI
LO» (1919). São Bonifacio, Correio de Theresa- 
polis. Si Cat karina.

7. VERDA STELARO. (1920). Rua Paysandu, 7SI. 
Peiotas. Rio Grande Sui.

8. ESPERANTISTA GRUPO «ENERGIO» (1921 . 
Instituto Historico e Geographica, Belém. Paia',

9 LABORISTA ESPERANTISTA GRUPO. (1921). 
Camenno, 16. Rio de Janeiro,

10. ESPERANTA SOCIETO DE BAHIA (1922) Ca1- 
çada do Bomfim, 122. S. Salvador. Bahia.

11. GRUPO ESPERANTISTA DE S. PAŬLO 
(19221 Assembléa, 76. S. Paulo. S. Paulo,
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ULO Solena malferma kunsido. D-ro João Luiz Alves, Ministro de V Interno, oficialaj reprezentantoj, 
s-ro Medeiros e Albuquerque kaj la estraro de V Kongreso,

6) 
\fletre, l 
(1907).

eneran

l

Bone inspirita estis sendube la ideo de 
Brazila Ligo Esperantista efektivigi la Sepan 
Brazilan Kongreson de Esperanto kiel unu el 
la memorigaj kongresoj de la Unua Cenjara 
Datreveno de la Brazila Sendependeco.

Efektive ĝi estis tiel brilega kaj sukces
plena, kiel ni ne povus antaŭvidi.

Meritas la dankon de la brazila esperan
tistaro la Organiza Komitato,konsistanta el la 
jenaj personoj: d-ro Heitor Beltrão, prezidan
to; inĝ. João Pinto Pessôa, vicprezidanto; d-ro 
Carlos Domingues, ĝen. sekretario; s-ro Al- 
cindo Terra, unua sekretario; s-ro Antonio 
Vaz, dua sekretario; f-ino Esther Bloomfield,
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kasistino kaj s-roj Alberto Emilio do Amaral, La vasta salono de la Palaco estis tute
kapitano João Arnoldi Bosisio, profesoroj homplena.
Quirino de Oliveira, Orlando Frederico kaj 
Eustorgio Wanderley kaj Romão Laurindo de 
Cerqueira, helpantoj. x

Akceptis la titolon de Honora Prezidanto 
de 1’ Kongreso s-roj droj João Luiz Alves, 
Ministro de 1’ Interno, kaj Felix Pacheco, Mi
nistro de 1’ Ekstero,kaj d-ro Pires do Rio, Mi
nistro de 1’ Publikaj Laboroj, permesis senpa
gan telegrafadon.

Krom granda nombro da esperantistoj, 
aliĝis al la kongreso la registaro] de la jenaj 
Statoj: Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy, 
Rio Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia, Espirito Santo, Rio 
de Janeiro, Paraná, S. Catharina, Minas Ge
raes, Goyaz, Matto Grosso kaj teritorio Acre, 
gravaj komercaj, industriaj, sciencaj, religiaj 
kaj laboristaj asocioj, kies listo ni publikigas 
aliloke.

D-ro Godofredo Vianna, prezidanto de
A * .

Stato Maranhão, monhelpis la kongreson kaj 
sendis specialan delegiton.

II

Prepara Kunsido

La 19an de Aprilo, je la 16a, en la ho
nora salono de Societo de Geografio, okazis la 
prepara kunsido, sub la prezido de d-ro Heitor 
Beltrão, prezidanto de la Organiza Komitato.

D-ro Carlos Domingues, ĝenerala sekreta
rio, legis la raporton de la Komitato kaj poste, 
laŭ propono de d-ro A. Couto Fernandes, oni 
aklamis la jenan estraron : Prezidanto— d-ro 
Leonel Gonzaga da Fonseca, Vicprezidantoj
— subkolonelo José Silveira Sobrinho kaj s-ro 
Domingos Perdigão, ĝen. sekretario
J. B. de Mello e Souza, unua sekretariino — 
f-ino Maria Luiza Bocayuva kaj dua sekretario
— s-ro Antonio Vaz. D-ro Leonel Gonzaga 
dankas. D-ro Mello e Souza prezentas proje- 
ton de regularo por la estontaj kongresoj.

d-ro

Solena malferma kunsido

Je la 20a, en la belega Palaco de 1’ Festoj 
de la Internacia Ekspozicio, okazis la solena 
malferma kunsido, sub la prezido de d-ro 
João Luiz Alves, Ministro de 1’ Interno.

Ĝin ĉeestis s-ro kapitano Fausto Ferraz 
d’Elly, oficiala reprezentanto de d-ro Arthur 
Bernardes, prezidanto de la Respubliko, la re
prezentantoj de la ministroj de Ekstero, Milito, 
Agrikulturo kaj Publikaj Laboroj, de la Ŝtatoj 
kaj asocioj aliĝintaj kaj aliaj gravaj personoj.

II

II

D-ro João Luiz Alves malfermis la kunsi
don kaj, post la legado de telegramoj kaj lete
roj, donis la parolon al s-ro akademiano José 
Medeiros Albuquerque, kiu faris la oficialan 
malferman paroladon, kiun la ĉeestantaro var- 

ege aplaŭdis.
Poste parolis salutante la kongreson, en

Esperanto, s-ro Domingos Perdigão, oficiala 
delegito de Ŝtato Maranhão ; d-ro Heitor Bel
trão, oficiala reprezentanto de Statoj Pernam
buco kaj Rio Grande Norte kaj de «Esperanta 
Societo de Bahia»; d-ro Alberto Couto Fer
nandes, prezidanto de «Brazila Ligo Esperan
tista», kaj reprezentanto de «Esperanto Klubo 
de Aracajú» kaj de «Brazila Katolika Unuiĝo»; 
subkolonelo José Silveira Sobrinho, prezi
danto de «Brazila Klubo Esperanto»; f ino 
Yrany Baggi de Araujo, reprezentantino de 
«Virina Klubo»; s-ro Antonio Vaz, ĝenerala 
sekretario de «Laborista Esperantista Grupo»; 
d-ro Carlos Domingos, reprezentanto de «Es
peranto Volley-Ball Klubo» kaj profesoro 
Francisco de Almeida, reprezentanto de «Ins
tituto Benjamin Constant» (por blinduloj)kaj, 
en portugala lingvo, d-ro Henrique Autran, 
oficiala reprezentanto de Stato Bahia kaj s-ro 
Aleixo Alves de Souza, reprezentanto de «Te
ozofia Societo».

D-ro João Luiz Alves sin deklaris ravita 
pro tio ke li prezidas tiun kongreson, kiu 
espereble bonege efikos. Li tre fidas al Espe
ranto kaj estas certa ke la tuta ĉeestantaro 
tre ŝatis la paroladojn faritajn. Kiel pruvon de 
la oficiala apogo, li citas la fakton, ke Brazila 
Ligo Esperantista estas rekonita kiel publiku
tila societo kaj ricevas subvencion de la re
gistaro. Kvankam mone malgranda, tamen 
ĝi havas grandan moralan valoron. La fakto, 
ke li, kiel ministro de la Publika Instruado, 
prezidas la kongreson, signifas ke la brazila 
registaro daŭrigas rigardi tre simpatie la pro
pagandon de Esperanto. (Longa aplaŭdado).

Sekvis bonega koncerto, en kiu partopre
nis la jenaj personoj; f-inoj Emilia Colonna 
do Amaral, Adaltiva Brandão, Lydia Fernan
des Brasil, Maria Luiza Bocayuva, Olga Tor
res de Carvalho kaj Luiza Cesar, d-ro Luiz de 
Lima Vianna kaj la geknaboj Ruy kaj Olga 
Jacobina.

Literatura Horo

La 20 an de Aprilo, je la 16a, okazis en 
la beleta teatro «Trianon» tre interesa litera
tura kunveno.
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Ge-
II

F-ino Maria

Ĝi komenciĝis per la himno «La Espero» 
ludita de profesoro Quirino de Oliveira.

La kunveno konsistis el la jenaj parola
detoj ;

«Esperanto kaj la Universala Paco. 
neralo J. M. Moreira Guimarães.

«Printempo kaj Saŭdado* 
Luiza Bocayuva.

«La neutrala lingvo en la komercaj rilatoj* 
— D-ro Heitor Beltrão.

«Esperanto kaj la Poetaro*— D-ro J. B. de 
Mello e Souza.

«La*Pioniroj de la Frateco* — Prof. Lin- 
dolpho Xavier.

* * *

Esperantista Vespermanĝo
<

Je la 19a, en Ia restoracio «A Vegetari
ana», efektigis gaja vespermanĝo. La salono 
estis bele ornamita per floroj kaj esperantaj 

estas vera realaĵo. Li tuj fariĝis esperantisto 
kaj estas preta fervore labori por la bela 
kreitaĵo de Zamenhof. Lin respondis per sprita 
parolado d-ro Heitor Beltrão.

Katolika Diservo
La21ande Aprilo, je la 9a, la katolikaj 

kongresanoj ĉeestis, ĉe la preĝejo de la Kruco 
de 1’Militistoj, meson faritan de kanoniko d-ro 
Francisco Mac-Dowell, fama religia oratoro, 
kiu estis la ĝenerala sekretario de la Brazila 
Eŭkaristia Kongreso.

Je la Evangelio li faris belan predikon 
pri «Esperanto kaj la Katolika Eklezio». Fi
nante li proponis la fondon, en Rio de Ja
neiro, de Katolika Esperantista Societo.

Apud la altaro staris knabineto kunpor
tante la esperantistan standardon.

Dum la meso oni kantis la preĝon «Salu
ton Mario» en Esperanto, kaj poste la Vojon >

■ Solena malferma kunsido. Partoprenintoj en la koncerto

flagoj* Je la deserto d-ro Carlos Domingues 
legis spritan raporton de la antaŭa manĝo kaj 
oni elektis s-ro Ismael Gomes Braga, kiel 
raportonton.

kun akompano de bonega orkestro.

Ekskurso àl «Pão de Assucar» »

Petante permeson por paroli en portugala 
lingvo, d-ro Porto da Silveira, konata ĵurna
listo, deklaris ke li ĉia 
ton, kiel utopion, sed nun li konstatis ke ĝi

II konsideris Esperan-
A •

La saman tagon, la kongresanoj akom
panataj de siaj familioj, faris gajan kaj agra
blan promenadon al la fama monto «Pão de 
Assucar» (Sukerpano), la genuo de la Stona

II
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Giganto. La vetero estis belega. La veturado 
estas farita per aera fervojo, pri kiu detale 
priskribis nia neforgesebla Nuno Baena en 
sia libro «Ama Stelaro*.

Dum la veturo kaj sur la supro oni povis 
ĝui belegajn vidaĵojn. Tie oni organizis inte
resan literaturan kaj muzikan kunvenon, en 
kiu partoprenis bonega orkestro direktata de 
s-ro Ferreira Netto.

Poste oni dancis ĝis la sesa vespere,kiam 
oni komencis la malsupreniron.

Esperanta Tago

Leonides Telles, Amilcar Boni, Olgier La
cerda kaj Henrique Chamarelli, geanoj de 
Centro Germinal ;

Monologoj kaj poezioj deklamitaj de 
f-inoj Carolina Boni, Ruth Mascarenhas kaj 
Francisca Hidia Jacobina kaj s-roj Jayme 
Paraiso kaj Eustorgio Wanderley.

D-ro Raul Pederneiras, konata ĵurnalisto, 
profesoro kaj membro de la Brazila Literatura 
Akademio, faris per rapidaj krajonstrekoj tre 
interesajn karikaturojn.Li finis perla portreto 
de d ro Zamenhof, kiun li ornamis per verda 
stelo kaj la vorto «antaŭen!*

La 22a de Aprilo estis konsiderata de la 
Organiza Komitato de la Internacia Ekspozi
cio «Esperanta Tago*.

Je la 16a, 400 skoltoj de la Asocio de 
Brazilaj Katolikaj Skoltoj kaj de la Asocio de 
Marskoltoj kunportante la esperantistan stan
dardon faris evoluojn, homaĝe al la Kongreso, 
antaŭ la Palaco de 1’ Festoj, sur kies teraso 
staris multaj kongresanoj kaj aliaj personoj. 
Poste la
de Gloria ludis la himnon «La Espero», al kiu 
respondis la kongresanoj per brua aplaŭdado.

Brazila Ligo Esperantista dissendigis en 
la Ekspoziciejo multajn broŝurojn kaj foliojn 
de propagando.

Solena ferma kunsido

Inaŭguro de kadro de profesoroj aprobitaj

Antaŭ la vizito al la Ekspozicio multaj 
kongresanoj kunvenis ĉe la sidejo de Brazila 
Ligo Esperantisto por ĉeesti la inaŭguron de 
kadro de la lastaj «profesoroj aprobitaj*.

Parolis profesoro d-ro Carlos Domingues 
kaj d-ro Couto Fernandes, direktinto de 1’ 
kurso.

En la kadro, krom bela alegorio, estas 
la portretoj de d-ro Zamenhof, de s-ro Couto 
Fernandes kaj de la geprofesoroj f-inoj Esther 
Bloomfield, Maria Luiza Bocayuva, Violeta 
Paim kaj Haydéa Ferreira kaj s roj Carlos 
Domingues kaj OdilioII Pinto.

Reprezentado en Gimnastika Klubo

okazis eti «PortugalaLa 23ar vespere
Gimnastika Klubo* bela festo, kies programo 
estis la jena : Amo per proverboj, komedio de 
A. Azevedo, tiadukita esperanten de A. Couto 
Fernandes, ludita de f-ino Maria Cesar kaj 
s-ro H. Motta Mendes ;

Ne parolu al mi pritio, komedio de propa
gando en portugala lingvo, de H X., ludita 
de s-ino Elvira Boni kaj s-roj Ernesto Paes,

La 24an, je la 20a, ĉe la luksa salono 
la Asocio de Komercoficistoj, okazis la 

solena ferma kunsido. La salono, bele orna
mita per floroj kaj esperantaj flagoj, estis 
plenplenega.

Antaŭ ol komenci la kunsidon la muzi
kistaro de la Fajrestingista Brigado ludis la 
himnon «La Espero»., kiun la ĉeestantaro 
aŭ lis starante.

Sidis ĉe la estrara tablo, dekstre de la 
Prezidanto, d-ro Perilio Gomes, reprezentanto 
de 1’Ministro de Ekstero. Aliaj ministroj kaj 
Ŝtatestroj sendis reprezentantojn.

La ĝenerala sekretario legis multajn te
legramojn ricevitajn.

D ro Venancio da Silva, vicprezidanto de 
Brazila Ligo Esperantista, faris belegan pa
roladon pri la «Vivo de Zamenhof».

Poste parolis deputito Ascendino Cunha, 
A

reprezentanto de Stato Parahyba, kaj rusa 
samideano, s-ro Adolfo Miropolskyj, kies 
parolado estas tradukita portugalen de d-ro 
Meilo e Souza. D ro Couto Fernandes propo
nis ke oni metu en la protokolon dankan 
voĉdonon al d ro Arthur Bernardes,prezidanto 
de la Respubliko, kiu sendis reprezentanton al 
la solena malferma kunsido. Subkolonelo 
Silveira Sobrinho proponas similan voĉdonon 
al s-roj Ministroj 
Agrikulturo, de 
boroj.

D-ro Meilo
gazetaron, plikaj pli favoran al Esperanto.

En la nomo de la brazila gazetaro elok
vente kaj èntuziasme parolis d-ro Porto da 
Silveira, redaktoro de «Jornal do Brasil»

Antaŭ ol fermi la kunsidon d-ro Leonel 
Gonzaga, prezidanto, faris paroladon, en kiu 
li komparis la sukcesojn de la antaŭajn kon-

de

de Interno, de Ekstero, de 
Milito kaj de Publikaj La-

e Souza salutis la brazilan
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gresoj kun tiuj dela Sepa kaj dankis ĉiujn, 
kiuj kunlaboris por ties brilego.

Sekvis tre interesa koncerto, en kiu par
toprenis f-inoj Maria de Lourdes Torres kaj 
Francisca Hidia Jacobina, s-ino Elza Barrozo, 
profesoro Carlos de Carvalho, s-roj Iberê Go
mes Grosso, Oscar Borgerth Filho kaj Quirino 
de Oliveira kaj la knabino Olga Jacobina.

Finiĝis la koncerto per la himno «La 
Espero» kantita de 20 kongresaninoj.

Telegramo de la Vicprezidanto de 
la Respubliko

D-ro Estacio Coimbra, vicprezidanto de 
la Brazila Respubliko, sendis al d-ro Heitor 
Beltrão, prezidanto de la Organiza Komitato 
la jenan telegramon: «Forestinte, mi ne povis 

danto ; inĝ. H. Motta Mendes, ĝen. sekreta
rio; s-ro Odilio Pinto, unua sekretario; f-ino 
Yrany Baggi de Araujo, dua sekretariino kaj 
s-ro E. Felix Tribouillet, kasisto.

Laŭ decido de la kongreso, la kunvenoj 
de la Ligo okazos dufojojn ĉiujare.

Dankesprimoj

Dum la laboraj kunsidoj oni aprobis 
dankesprimojn al la prezidantoj de la Ŝtatoj 
aliĝintaj, al senatano José Eŭzebio, deputitoj 
José Augusto, Tavares Cavalcanti, kaj Au
gusto de Lima, al la oficialaj oratoroj, al 
la asocioj kaj personoj, kiuj aliĝis kiel bon
farintaj kongresanoj, al la «Klubo de Inĝe
nieroj», kiu aprobis gravan decidon por Es-

Kelkaj partoprenintoj en la Esperantista vespermanĝo

akcepti vian inviton ĉeesti la malfermon de 1’ 
Kongreso de Esperanto. Mi gratulas vin pro 
ĝia sukceso. Korajn salutojn. Estacio Coinibra*

Brazila Ligo Esperantista

Estas reelektita la jena estraro de Brazila 
Ligo Esperantista : inĝ A . Couto Fernandes, 
prezidanto; d-ro Venancio da Silva, vicprezi- 

peranto, al la brazila gazetaro kaj, precipe, 
al «Jornal do Commercio», kiu publikigis la 
tutajn paroladojn kaj decidojn de la kongreso.

Decidoj

La Kongreso decidis:
— Aprobi la agadon de la estraro de Bra

zila Ligo Esperantista dum la lasta jaro.
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— Aprobi la regularon por la estontaj 
kongresoj.

— Lasi al B. L. E. la taskon elekti la 
plej konvenan lokon kaj okazon por efektivi
gi la Okan Kongreson. -

- Peti ke la klera brazila profesoraro 
ĉiam pregresema, akompanu la fremdan pro
fesorajn en la spertoj faritaj pri Esperanto 
en la lernejoj kaj montru ilian rezultaton.

— Rekomendi la fondon en Rio de Ja
neiro de Esperantista Komerca Grupo.

— Konsili al la tuta laboristaro la ler
nadon de la helpa lingvo Esperanto.

— Fari alvokon al la brazila studentaro 
por ke ili uzu Esperanton en siaj rilatoj 
eksterlandon.

— Inviti ĉiujn tutmondajn esperantistojn 
kaj, precipe, ĉiujn esperantajn asociojn mon
helpi, laŭ volo kaj povo, la subtenadon de 
de «Esperanta Ligilo».

— Rekomendi al la brazila esperantis
taro la monkolekton por la monumento al 
Zamenhof starigota en Varsovio.

H

Noto
r % s - 

•• i - . # •

S-ro Kolonelo Luiz Lobo, reprezentanto 
de Ŝtato Pará, deklaris en la nomo de ĝia 
prezidanto, ke la registaro intencas starigi, 
kiam eble, kurson de Esperanto en la Komer
ca Praktika Lernejo, en Belem.

II

Brazila Gazetaro kaj Esperanto

Jen estas la gazetoj, kiuj dum la monatoj 
Januaro, Februaro, Marto, Aprilo kaj Majo 
de 1’ nuna jaro publikigis artikolojn, telegra
mojn, sciigojn kaj fotografaĵojn pri Espe
ranto :

PARA’.—Estado do Pará (Belém).
MARANHÃO.—Diario Official, O Jornal, 

Diario de S, Luiz, O Commercio, O Tempo kaj A 
Pacotilha (S. Luiz).

CEARA’.— Correio do Ceará, Diario do 
Ceará, Nordeste kaj Phenix.

RIO GRANDE DO NORTE.— O Mosso- 
roense kaj O Nordeste (Mossoró).

PARAHYBA DO NORTE, — A União 9
(Parahyba).

PERNAMBUCO.—Diario de Pernambuco, 
Jornal do Recife, A Provincia kaj Jornal do 
Commercio (Recife).

ALAGOAS.—A ffioite, Gazeta de Noticias, 
kaj Diario da Manhã (Maceió).

SERGIPE.—Jornal do Podo kaj Sergipe 
Jornal (Aracajú).

BAHIA.— O Imparcial, Diario de Noticias 
kaj A Tarde (S. Salvador). Correio de Alagoi
nhas (Alagoinhas).

ESPIRITO SANTO.— Diario da Manhã 
(Victoria).

RIO DE JANEIRO.—O Commercio (Pe- 
tropolis).

S. PAULO.—Nova Gente (S. Paulo).
PARANA’.— Gazeta do Povo, Commercio 

do Paraná, Diario da Tarde, Gazeta da Tarde 
kaj A Republica (Coritiba).

STA. CATHARINA. — Die Rundschau 
(Brusque).

RIO GRANDE DO SUL. — A Federação, 
Correio do Povo, Vaterland, Neue Deutsche Zei- 
tungV-à.] Deutsches Volksblatt {Porto Alegre) ; 
O Rebate, A Opinião Publica kaj Jornal da Ma
nha. ( Pelotas).

MINAS GERAES.— Minas Geraes kaj 
Diario de Minas (Bello Horizonte) ; Diario 
Mercantil (Juiz de Fóra) ; Paia de Minas 
(ParáJ ; O Municipio (Cataguazes).

GOYAZ.—O Democrata (Goyaz).
MATTO GROSSO. — O Matto Grosso 

(Cuyabá).
RIO DE JANEIRO.—Jornal do Commer

cio, O Impai ciai, O Paiz, A Notte, Correio dà 
Manhã, O Jornal, Jornal do Brasil, A Folha, 
Rio Jornal, Gazeta de Noticias, A Patria, A 
Rua, A Noticia, O Dia, O Malho, Fon-Fon, Ca
reta, Revista da Semana, O Tico Tico, Medica
menta, A Educação, Gazeta da Bolsa, O Esco
teiro, Sempre Alerta f Monitor Mercantil kaj O 
Ensino.
Relação dos Estados que adheriram ao 

Congresso e seus respectivos repre
sentantes.

AMAZONAS — Dr.. Rego Monteiro Filho. 
PARA’ — Tte. Coronel Luiz Lobo.
MARAN! AO — Sr. Domingos PerdigSo. 
PIAUHY — Senador Pires Rebelio.
RIO GR ANDE DO NORTE—Dr. Heitor BeltrSo. 
PARAHYBA — Deputado Ascendino Cunha.
PERNAMBUCO — Dr. Heitor Beltrlo. 
ALAGOAS —Senador Mendonça Martins.
SERGIPE —.....................................................................
BAHIA — Dr. Henrique Autran.
ESPIRITO SANTO —Senador Marcilio Lacerda. 
RIO DE JANEIRO —Major Feliciano Sodré.
PARANA’— Deputado Lindolpho Pessôa.
S. CATHARINA —Dr. Edmundo Luz Pinto. 
MINAS GERAES — Deputado Augusto de Lima. 
GOYAZ—Senador Hermenegildo Moraes. 
MATTO GROSSO— Deputado Jolo Celestino. 
TERRITORIO DO ACRE— Dr. Moraes Mattos.

Relação dos delegados da Commissão 
Organizadora nos Estados.

PARA’ — Sr. Dorival de Sant’Anna Lopes, Tra
vessa S. Matheus, 32 A—Belém.
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MARANHAO—Sr. Domingos Perdigão, rua Col- 
lares Moreira, 116, S. Luiz, e Sr. José de Alencar 
Pereira de Castro. Madre Deus, 30.

PIAUHY—Sr. Arthur Freire, Telegraphos, The- 
rezina.

CEARA’—Sr. Eurico Pinte Pereira, Gen. Sam* 
paio, 330, Fortaleza

RIO GRANDE* DO NORTE—Dr. José Ferreira 
de Souza, Delegacia Fiscal, Natal, e Sr. Targino Soa
res, Mossoro,

PARAHYBA —Conego Mathias Freire, Parahyba 
do Norte.

PERNAMBUCO — Dr. Methodio Maranhão, S. 
João, 340, Recife.

ALAGOAS—Sr. Paulino Santiago, Rua Nova, 
9, Maceió.

SERGIPE— Dr. Alcibiades Correia Paes, Ara
caju.

BAHIA —Sr. Arsenio Moreira da Silva, Calçada 
do Bomfim, 122, S. Salvador, e Carlos de Souza 
Cunha, Alagoinhas.

ESPIRITO SANTO — Dr. Arthur Lourenço de 
Araujo Primo, Misael Penna, 3, Victoria.

S. PAULO — Dr. Arthur Brown, Assembléa, 76, 
S. Paulo.

PARANA’ — Sr. Renato Cartaxo, Rosario, 28, 
Coritiba.

STA'. CATI!ARINA—Dr. Jose A. Boiteux, Flo
rianopolis.

RIO GRANDE DO SUL- Dr. Carlos LLbôa Ri
beiro, Duque de Caxias, IIO, Porto Alegre, e Dr. 
Bruno Lima, Bibliotheca Publica, Pelotas.

MINAS GERAES— Sr. José Felippe de Azeredo 
Coutinho, Av. Contorno, 4.897, Bello Horizonte, e 
Dr, Benjamin Colucci, Av. Rio Branco, 3263, Juiz de 
Fóra .

GOYaZ-Dr. Antonio Perico, Goyaz.
MATTO GROSSO — Sr. Ezequiel Ribeiro Si- 

queira, Cuyabá.

II

Relação das associações que adheriram 
como congressistas bemfeitoras e seus 
representantes.

Rio de Janeiro

ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL--Sr. Victorino 
Moreira.

SOCIEDADE DE GEOGRAPHIA— Gen. dr. J. 
M. Moreira Guimarães, dr. Lindolpho Xavier e Sr. 
La Fayette Côrtes.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COM
MERCIO—Sr. Alvaro Guimarãts.

UNIÃO DOS EMPREGADOS DO COMMERCIO 
—Sr. Armando de Virgiliis.

CENTRO DO COMMERCIO DO CAFE’ — Sr. 
Galeno Gomes,

Relação das Associações, Estabelecimentos 
de Ensino, etc., que adheriram ao Con
gresso e seus respectivos representan
tes.

Rio de Janeiro
UNIÃO CATHOLICA BRASILEIRA—Eng. A. 

Couto Fernandes e Sr. Eugenio Labanca.
ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS CATHOLI

COS DO BRASIL—Dr. João Peixoto Fortuna.

CENTRO DO COMMERCIO E INDUSTRIA — 
Sr. Oswaldo Loureiro.

SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA
— Drs, Hannibal Porto e Julio E. da Silva Araujo.

ALLIANÇA DOS TRABALHADORES EM 
MARCENARIA—Sr. Roberto Morena.

CENTRO ESPIRITA CARIDADE- Sr. Alberto 
Silvâres.

FEDERAÇÃO ESPIRITA BRASILEIRA — Dr. 
Luiz Guilhon Ribeiro e Sr. Alcindo Terra.

UNIÃO DOS OPERÁRIOS EM CONSTRUC- 
CÃO CIVIL —Sr. José Pires.

CLUB DE ENGENHARIA — Dr. Valentini 
Dunham.

SOCIEDADE DE MEDICINA E CIRURGIA — 
Drs. Leonel Gonzaga, Theophilo de Almeida e Amé
rico Silva Pinto.

UNIÃO ESPIRITA SUBURBANA—Srs. José 
M. Tosta, dr. J. C. Moreira Guimarães e Luciryo 
Novaes.

LIGA DO COMMERCIO—Sr. Oscar Ferreira de 
Carvalho.

COMMISSÃO DE ESCOTEIROS DO CENTE
NARIO—Srs. Guilherme Azambuja Neves, A. H. 
Jensen e dr. Mario França.

INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT — Pro
fessor Francisco de Almeida Junior.

SOCIEDADE THEOSOPHICA—Sr. Aleixo Al
ves de Souza.

FLUMINENSE FOOT BALL CLUB—Sr. A. H. 
Jensen.

ASSOCTAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA
— Dr. Raul Pederneiras.

Recife {Pernambuco)

Faculdade de direito — Dr. Annibai 
F reire.

Maceió {Alagoas)

SOCIEDADE perseverança e auxilio 
DOS EMPREGADOS no commercio.

Alagoinhas (Bahia)

CORREIO DE ALAGOINHAS.

Victoria (Espirito Santo),

ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL.

PRINTEMPO KAJ SAUDADO 
parolado farita de f-irjo Af aria £uiza pocayuva, 

cê r‘ĵ"rianorf’ la 22an ae Aprilo.

Gesinjoroj :
Du sentoj, vivegaj ambaŭ, kunlaboras 

en ĉi tiu momento por eksalti la koron de tiu, 
kiu devas paroli al vi.

Esence neharmoniaj kaj malsamcelaj, pro 
mistera forto, kiun mi ne scias klarigi al vi, 
mi sentas, ke ili akordiĝas mirinde en la kor- 
premecoj de mia kompatinda animo malkvieta

Ĝojo kaj malĝojo
kaj timema.

Ĝojo kaj malĝojo — jen estas la du mag
netoj fortegaj, kiuj neforpuŝeble altiras min.
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Gojo, pro tiu ke ni revidas nin tie ĉi en dolĉa 
kaj frata kunveno ; ĝojo, ĉar mi konstatas la 
ĉiutagan progresadon de via laŭdinda afero ; 
ĝojo, ĉar mi certigas la rezultatojn pli kaj pli 
produktemajn de via obstina penado ; ĝojo, 
unuvorte, kaj ĝojo nedirebla, ĉar mi konklu
das, ke ni venkas la malfacilaĵojn de la vojo, 
superante la rifojn, kuraĝigitaj per neŝancele
bla fido, kiu senfervoriĝis neniam, sed, kon
traŭe, pligrandiĝas, plifortiĝas.

Malĝojo — kaj kiom profunda mi sentas 
ĝin, vidante min tiel malgranda, eĉ preskaŭ 
premegata pro la nekomparebla majesto de la 
nobla scenejo, belege disvastiĝanta antaŭ miaj 
okuloj mirigitaj.

Kiel paroli pri Zamenhof en ĉi tiu soleno ? 
Kion diri pri Lia genia elpenso, pri tiu idiomo 
antaŭdestinita esti uzata kaj komprenata de 
ĉiuj teraj popoloj, «fleksebla kaj belsona», 
vera himno de amo— 
kordsoifo universala.

Zamenhof ! neforgesebla Majstro amata ! 
oni povas bone diri al vi la belegajn versojn 
dediĉitaj de Machado de Assis al José de Alen
car — nia glora kaj senmorta romanverkisto : 

konsekvenco de la kon-

« Hão de os annos vilver, não como as neves 
De alheios climas, de geladas cores ;
Hão de os annos volver, mas como as flores, 
Sobri o teu nome, vividas e leves... »

Do, gesinjoroj, pardonu, ke al la grand
valoraj penadoj de tiei kuraĝaj batalantoj, ini 
povas nur kunigi la eron malgrandetan de mia 
helpo. Sed humila pro kompleta manko de 
meritoj, mi alportas al la Sepa Brazila Kon
greso de Esperanto mian senvaloran kunlabo
ron sub la aŭspicio de la mirinda inspiro de 
Coelho Netto — nia samlanda verkisto.

Nur tiamaniere mi povas esperi tiun nevi
deblan forton, pri kiu parolis Olavo Bilac en 
sia belega parolado en la Brazila Akademio— 
la forto de Tupan super la malsana Piaga 
diranta al la gentoj : 

%

« Escute-me Tupan ! Sobie vós outros, 
Poder do maracápor mim tangido, 
Os sonhos desçam, quando desce o orvalho.'»

Kortuŝis min multege la profunda ekkrio 
de dolora plendo de la klera, talenta beletris
tikisto, kiu ĵus perdis la virteman dudekkva
ran junulon 
tra saŭdado.

Kaj serĉante ion por okupi vian ĝentilan 
atenton, mi konsiliĝis kun la koro, kaj en 
obstinega, significa insisteco, ĝi montris al mi 

inspiranton de la plej viva pa-

la literaturan juvelon de Coelho Netto, «Prin
tempo», kiun mi tradukis esperanten pete
gante por la senĉesaj mankoj de mia modesta 
laboro vian senliman bonvolon.

*
♦ Printempo

(Coelho Netto)
A •

■(elspira 
■digadi 
jdos en 
Bsenkor 
l K 
|xdaj i 

vian a
aforkur

Animo de 1’ Vivo, Printempo, vi ĉiam 
restariĝanta el la neĝo, plena de floroj, tiom 
da floroj, ke suficége vi disĵetas ilin sur lai 
kampojn, ornamas montarojn kaj rokojn, ple
nigas la valojn, tapiŝas lilie la akvojn, ĝojigas 
la stepojn, vivigas la senfruktajn ebenaĵojn, 
kaj, ĉar en viaj freŝaj manoj ili restas anko
raŭ, vi disĵetas ilin sur la malnovajn murojn 
de la ruinoj, sur la humilajn tombojn de 1’ f 
tombejoj, kovrante ilin per via malavareco, 
kial vi venis al mia malgrandeta bedo elfranci 
la floron, kiu estis la konsolo kaj la ĉarmo de 
du koroj, kiuj defendis ĝin, kiel la folioj de
fendas la naskiĝantan buiĝonon ekflorantan ?

Riĉa, vi agis kiel la avarulo, kiu havante 
trezoron, rigardas envieme la malriĉan mons- 
katoleton ; kaj ĝis li ne sukcesas ĝin posedi, 
ne kvietiĝas lia ambicio.

Tio, kion vi forporti*, malmulte pligran
digas vian riĉaĵon, kaj ĝi estis eo en la hej- A 
mo, nun mizera. Gi estis la varmo, la lumo, 
la forto kaj la ĝojo de du- malfortuloj ; ĝi estis 
la espero de du simpluloj ; la religio de du 
fideluloj ; donaco de Dio sur la altaro de du 
piuloj ; la lumo de du feliĉuloj, kiuj, nun, kuo 
senpupilaj okuloj, marŝas, palpe, kiel blindu
loj, el kiuj oni forprenis la gvidiston, forla- 
sante ilin sidantaj sur tomba ŝtono.

Kruela estas via ambicio, Printempo !
Vi ne scias, kion vi havas, tiel mirinda 

estas via florado, kaj vi elprenis la malmulton» 
kiu estis la riĉeco de ia hejmo.

Posedante riveron, vi ensorbis la rosguton, 
kiu estis inter du koroj. Estante brilo, kiel la 
suno, vi estingis la malgrandetan flamon de 
nia hejma lampo. Fruktigante la tutan Natu
ron vi pasis ĉe ni kvazaŭ falĉistino.

Antaŭe, je la alproksimiĝo de via monato, 
mia animo ĝojegis antaŭĝuante la spektaklon 
ĉiam novan de la ĝermo de 1’burĝonoj kaj de 
la pepado de 1’senplumaj birdoj en la nestoj, 
kaj antaŭ ilia apero sur la verda tero, mi 
anoncis viajn unuajn produktojn per ĝojegaj 
laŭdadoj.

Nun, kiam la vintraj nebulegoj iom post 
iom sin akvigos, kaj la tagoj pliheliĝos kaj 
varmiĝos je la suno, kaj bonodoriĝos je via
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elspiraĵo, niaj koroj, plenaj de saŭdado, gla- 
eliĝados, kaj al la burĝonoj el la teroj respon
dos en iliia dornoj de la doloroj, per kiuj vi 
senkompate ilin vundis.

Í
Kaj, kiam ĉiuj, ĝojege, dankemaj pro 
iaj malavaraj favoroj, kantos entuziasme 
ian alvenon, ni rememorante vian kruelaĵon, 
orkuros de viaj floroj, de via lumo, surdaj al 
a pepadoj de la senplumaj birdoj, al la sonora 

murmuro de 1’ neĝoj fluantaj je graciaj rivere
goj, kaj violetkolora figuros al ni la ĉiela bluo 
kiiafana, senfina tombo la florpena tero, kaj via 
imponeco, renovantino de 1’vivo, ne efikos sur 
piaj animoj.

Vi, kiu per via magio eligas el la ŝtono la 
paksifragon ; vi, kiu vivigas la sekan sablan 
monteton, kovrante ĝin per verdaj folioj, 
same kiel la piema patrino ornamas per akan
toj la filan tombon; vi, kiu animas ĉion, ne 
revivigos per via dia potenco la ĝojon en la 
koroj, kiujn vi perfide funebris ; vi, kiu trium
fas el la vintro, ne triumfos el nia malĝojo, 
ho ! eterna Forto, eterna kreantino, kiu estis 
por ni la Morto.

P»iutempo , kian malbonon 
al vi ?

I • •

Ju pli bela kaj foliriĉa vi estos, 
plendos vian kruelaĵon.

Í Kreantino de lilioj kaj rozoj, 
bonon ni faris al vi ?

A

Cion, kion vi produktos kaj vekos, estos 
por ni motivo de melankolio, ĉar ĝi rememori
gos al ni la perfidon de via rideto.

; Kiam la venteto de 1’silentaj noktoj al
portos al ni la kamparan odoron, venos ankaŭ 
la imago de 1’foririnto. kaj ni, ĝin sentante en 
la parfumo, malbenos vian fatalan povon, 
Printempo !

Preferinda estas la vintro kun siaj larme- 
maj tagoj kaj siaj noktoj glaciaj !

Surdaj estis niaj oreloj al la blekegoj de 
j 1’uraganoj, ne vidis niaj okuloj la neĝan vua
lon kovrantan la arbaron, la torentan pluvegon 
fluantan sur la vojoj, la tutan malĝojan sek
vantaron de tiu sezono, ĉar estis ĉe ni la filo 
amata plivarmigante nian korpon, kunman- 

I gante la panon de nia tablo, li, kiu estis nia 
l morgaŭa tago, nia estonto, la verda folio, kiu 
ĝermis en nia maljuneco.

I Kaj vi venis, eniris nian florplenan
mon> kvazaŭ fianĉino, lin kunportis kaj lin

■ kaŝis por ĉiam en tombejo !
La terkulturisto, kiu en florbedon enteri

gas la semon, laboras por la Vivo, kaj vi, Prin
tempo, kion vi faris el tio, kion vi kunportis ?

Kion diros pri ni, tiuj, kiuj nin vidos en 
tunebro dum i via gaja sezono, en nigraj vestoj

ni faris

des pli ni

ki.n mal

do-

meze de viaj floroj, plorantajn kaj <" emantajn 
en la ridema bruado de la Naturo ?

Novan floron vi volis, kaj vi serĉis tiun, 
kiun nia amo kaŝis tiel konfide, ke ni ne timis 
la Morton.

Kaj ni estas perfiditaj de la Vivo, ĉar es
tis vi, kiu nin forrabis, Printempo !

Vi, kiu reverdigas trunkojn forlasitajn
4 4 4 4 4 • • 4 4 • 4 • • •de la arbohakistoj en la arbaro; vi, kiu vivi
gas flore la putrajn
vigas miraklajn reviviĝojn en la tuta naturo ; 
vi, ĉiupova ; vi, vivigantino ; vi, kontraŭulino 
de la Morto ; vi, inspirantino de l’Genezo; vi, 
kiu estasla Vorto de Dio; vi, ho, bena sezono ! 
vi, kiu estas la juneco, pioduktema Prin
tempo, floro de 1’Eterneco, kian malbonon ni 
faris al vi, por ke vi eniru nian florpenan do
mon, kvazaŭ feste, por mortigi per via veneno 
la filon de nia amo, la konsolon de niaj ĉagre
noj, la helpon de nia maljuneco ?

Kial vi perfidis nin, Printempo, Vivo de 
la Naturo kaj Morto de nia feliĉo ? »

Vi konas nun la kauzon de la mistera per
sisteco.

La ĉagrena sufero de Coelho Netto pro
funde resonas eu la vasta kaj sentema koro de 
l’mondo esperantista.

Printempo ridema kaj kruela eniris ankaŭ 
la domon de esperantista familio, kaj kunpor
tis sindoneman apostolon de Zamenhof, 
persisteman batalantaro de la homara feliĉo, la 
animon samtempe idealistan kaj praktikan de 
Nuno Baena, kies forestado dum la festoj de 
nia Kongreso kortuŝas nin pro senlima sau
dado.

A / •« Ĝis reveno, favora Sesa Kongreso » (li 
diris). Revenu la proksiman jaron alportante 
al ni la Sepan plibeligita, pligrandigita, ins
truita de via ekzemplo, profitinta de via fruk
todona laboro. »

Jen estas la Sepa, laŭ lia revo, plibeligita, 
pligrandigita. Sed Printempo senkompate ne 
permesis, ke li partoprenu la plenumiĝon de 
sia bondeziro.

Kie li estas, kion li faras ?

«Formas da materia que eu em vão desnudo 
Que invisíveis forças e almas encobris ?
Quem o sabe ? A merte que conhece tudo,,, 
Mas o enigma impresso no seu labio mudo
Só na treva aos mortos é qne a morte o diz ! »

Sed, ploregata Majstro :

«... o que mais nos funge e martyrisa 
A ferida fatal que nunca cicatriza
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E' a saudade : o pensai que nunca mais veremos 
Vma imagem que nós no coração trazemos
Dia e noite comnosco, o que i tão bom revêl-a 
Depois que a gente vê que já não pode vél-a.»

Certe de la mistera loko, en kiu alteflugas 
lia belega animo, li kuraĝigas tiujn, kiuj sub 
la aŭspicio de la verda stelo, marŝas konfideme, 
kun la okuloj sur la nobla idealo de lumo, de 
harmonio, de universala frateco.

Tiu estas nia kredo, lasu, ke ni konservu A • 
gm»

«Deixa que suba a prece e que a esperança jique 
A ’ flor dos corações como algas sobre o mar.

Brazila Ligo Esperantista

4a Kunsido

La 6an de Januaro okazis la 4? ĝenerala 
kunsido de B. L. E., sub la prezido de s-ro A. 
Couto Fernandes.

La Ia Sekretario, s-ro Odilio Pinto, legis 
la protokolon de la antaua kunsido, kiu estas 
aprobita.

Laŭ propono de s-ro prezidanto, oni decidis 
prokrasti la malfermon de la Sepa Kongreso.

S-ro Ismael Braga proponis ke oni metu 
en la protokolon kondolencan voĉdonon pro la 
morto de la geesperantistoj d io Nuno Baena, 
generalo Manoel Portilho Bentes, Alekso Fan- 
zéres, Joaquim Teixeira de Magalhães kaj 
s-inoj Adelina Lopes Vieira kaj Maria Chalréo.

S-ro subkolonelo José Silveira Sobrinho 
proponis ke oni metu en la protokolon dankan 
voĉdonon al s-roj deputitoj José Augusto, Ta
vares Cavalcanti, Augusto de Lima, Gonçal
ves Maia kaj eks-deputito Medeiros e Albu
querque, pro iliaj laboroj por la projekto, ĵus 
aprobita, pri ekzamenoj de Esperanto en Ko
legio Petro Dua.

F-ino Yrany Baggi de Araujo proponis ke 
A 

speciala komitato iru al la Deputitara Cambro 
por sin gratuli kun d-ro José Augusto pro la 
aprobo de lia projekto.

Ĉiuj proponoj estas unuanime aprobitaj.

Ora medalo

La premia Juĝantaro de la Internada 
Ekspozicio’de"Rio de Janeiro ĵus donis al 
Brazila Ligo Esperantista “oran medalon” 
pro ĝia bonega elmontro de esperantaĵoj.

Kuriozaĵo de 1’esperanta propagando L / - a
I ELa suba karikaturaĵo aperis antaŭ kelkaj 

jaroj en ĵurnalo de Porto Alegre. Per ĝi oni 
vidas la fervoran varmecan entuziasmon, pei 
kiu nia bona kaj malnova samideano S-ro Chr, 
Kraemer propagandas Esperanton ĉe 1’rondojj 
de sia amikaro. S-ro Kraemer perforte komprenis akcep 
nigas la dekses regulojn kaj trioblan aron ni**
bonegaj argumentoj al varbota samideano,JT

II Prot
jerma

Alig 
agresa 

kies palto eble perdos butonojn, sed certeM^
is la a 
i dum 
, ni ra 
i timo

Kon 
io de 1 
iltigo

«

ricevos, kompence, pluvegon da ŝvitgutoj.

Mia unua leciono de Esperanto 
Memoraĵo al la bona amiko Chr. Kraemer.

M. Weingarten
Porto Alegre, 15 Julio 1896

Kolektu monon por la monu
mento al Zamenhof

zit;A • 
tio 
tia
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ndo -a Universala Kongreso de 
Esperanto en Niirnberg

ĝi o 
on, peri 
ro Chr. 
1’rondcji 
omprel 
iron daM 
ideario 
i certe

l

h} Kursgvidantoj : adr. Emil Kreibich, 
Kladno (Bohemio), zelezárny.

i) Eksmilitintoj kaj militviktimoj : Karl 
Dõrfler, Mühldorf a. I., Bavario, Siedelungs- 
werk.

k} Interfoira Komisiono : adr. Prof. D-ro 
Dietterle. Leipzig-Schl., Seumestr. 10.

Poŝtkartoj. Belaj ilustr. poŝtkartoj pri 
Nurnbergaj vidindaĵoj kun Esp. teksto jam 
nun estas livereblaj kontraŭ antaŭpago. La 
prezoj (inkluzive sendkostojj estas por 30 di
versaj kartoj 4.000, por 15 kartoj 2.500 gmk.

Kongresaranĝoj. En la kadro de la ofi
ciala programo okazos : teatraj prezentoj de 
«Natan la Saĝulo> de Lessing kaj de la Mo- 
zarta opereto «Bastien kaj Bastienne», ins
trumenta kaj kantkoncertoj, diservoj en kato
lika, protestanta kaj hebrea ĉefpreĝejoj, inter
nacia recitadmatineo, kabareda vespero, inter
nacia kostumbalo kun enmetitaj popoldancoj, 
komuna tuttaga ekskurso al Rothenburg 
(mondkonata mezepoka juvelujo). Laŭ deziro 
ni aranĝos postkongresajn ekskursojn al Mŭn- 
chen (Alpoj) kaj Leipzig.

Vivkostoj. Ni ricevas ĉiutage deman
dojn nri la lokaj prezoj por loĝado kaj man
ĝado. Pro la malstabileco de la cirkonstancoj 
estas neeble starigi jam hodiaŭ definitivan 
dumkongresan prezaron. La nuntempaj tag- 
kostoj estas (sen trinkaĵoj) : unuaranga hotelo 
50.000, duaranga hotelo aŭ komforta privatio- 
ĝejo 25.000, bona privatloĝejo kaj manĝado en 
restoracio 12.000, komuna manĝado kaj dum- 
noktado 5.000 gmk.

Conferencia internacional para 
uma lingua commum 

com mercia 1
Realizou-se em Abril ultimo, no salão de 

honra da Camara de Commercio de Veneza, a 
Conferencia Internacional para uma Lingua 
Commuui Commercial. Fizeram-se representar 
oito ministérios, duas municipalidades, 21 
grandes feiras européas, 87 camaras de com
mercio, 52 corporações commerciaes, indus- 
triaes, bancarias e profissionaes, 9 institutos 
para o estudo commercial e 30 associações e 
syndicatos turistas e de propaganda no ex
terior.

A Conferencia foi presidida pelo Cav. 
Umberto Scattola, tendo sido acclamadas pre
sidentes de honra as Camaras de Commercio 
de Paris, Londres e Veneza.

Na sessão solemne de abertura, o Cav. 
Ponti, em nome da Municipalidade, saudou a

5-a Cirkulero
Protektoreco Lia Mosto, prezidanto de 
ermana Respubliko, Friedr. Èbert, bonvo

la honoran protektorecon por la

Aliĝoj Aliĝis ĝis fino de aprilo 2.910 
kongresanoj el 36 landoj. Bedaŭre ni devis 
sciiĝi, ke diversaj eksterlandaj samideanoj he
zitas la aliĝadon, timante personajn 
Ĵ°j

la German 
lis akcepti 
XV - a.

v» *

i ekster
oj, kiuj
ratisoap

H

plii 
zos 
poi

la 
de 
kongresejo.

ner.
H

IU-

II

II

J Financoj. Ni preferas ricevi la kotizojn 
«eksterlando per monbiletoj. Tiuj kongresa
noj, kiuj tamen s itas pagi per banke koj aŭ 
transpagiloj, bonvolu uzi, por ŝpari al si kaj 
almi spezojn, la jenajn bankojn kunigitajn 
kun la kongresbanko : Allgemeiner, Bohmis- 
ch r Bank-Verein, Prag; Kroatische Filiale 
de; Wiener Bauk-Verein, Zagreb; Britisch- 
wgarische Bank, Budapest ; Osterreich. Cre- 
dijanstalt fiir Handel u. Gewerbe, Wien ; Cre
dito Italiano, Mailand ; Schweizerische Bank- 
gesellschaft, Ziirich ; Rotterdamsche Bank- 
-- ------Rotterdam ; Kleinwort Sons & 
l., London E. C. 3., 20 Fenchurch Street.
I Fakkunsidoj. Estas plue anoncitaj la
■ laj fakkunsidoj :

a) Univ. Esp. Asocio Junulara : adr. 
Aileks. Hirsemann, Breslau, Herzogstr. 36 ;
l b) Vegetara Ligo Esperantista : adr. Os- 

Biiuen íann, Hamburg-Fuhlsbiittel, Alster-
■ ugchaussee 586.
B e) Katolikoj : adr. J. Stahl, Niirnberg, 
Jakobspuu 17/Jn.

Int. Ligo de Esp. Poŝtoficistoj (Hepo): 
■r* sup. registara konsilisto Otto Reber, Bam- 
■;rg‘, Kapuzinerstr.
■ e) Franka Esp. Ligo : adr. la sama.

/) Framasonoj : adr. C. Barthel, Frank- 
|rt a M., Wõhlerstr. 14.
I g} Instruistoj : adr. Hans Kaupper, Nŭrn-

re

II

H

■ rt a M., Wõhlerstr. 14. 

Parkstr"'13/II. II
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Conferencia, declarando que a cidade de Ve
neza se orgulhava de patrocinar essa confe
rencia tão importante.

Nas diversas sessões fallaram os represen
tantes do Governo da Rumania, dos Ministé
rios do Interior e de Economia da Allemanha, 
do Ministerio de Industria e Commercio da 
Tcheco-Slovaquia, do Ministerio das Finanças 
da Yugoslavia, da Secretaria Internacional de 
Trabalho da Liga das Nações, do jornal «Le 
Cuir», da Directoria do Turismo do Ministerio 
de Commercio da Tcheco-Slovaquia, da União 
Geral dos Alumnos Technicos da França, das 
Camaras de Co
de Veneza, de Barcelona, da Bélgica, de 
Vienna, de Pekin, das Camaras Commerciaes 
Italianas da Suissa e de Montevideo, e de 12 
feiras internacionaes.

Os membros da Conferencia foram recebi
dos no Palacio Napoleonico pela Municipali
dade e, em sua honra, houve na praça de S. 
Marcos um concerto executado pela orchestra 
municipal.

Eis as principaes resoluções approvadas :
«Os representantes da feira de Barcelona, 

Bordeaux, Breslau, Budapest, Frankfurt a. 
M., Helsinki, Leipzig, Ljubljana, Lyão, Mal- 
moe, Milão, Padua, Paris, Praga, Reichen- 
berg, Valença, Vienna e Zagreb, reunidos em 
Veneza, durante a Conferencia Internacional 
para uma Lingua Commercial Communi, troca
ram suas experiencias sobre o uso pratico 
do Esperanto, quer por meio de reclamo inter
nacional, quer por sua correspondencia, quer 
por suas próprias relações e conferencias, e 
reconhecendo unanimemente que o Esperanto 
é o meio de comtnunicação mais conveniente, 
simples e economico, recommendava que, de
pois de experiencias satisfactorias, se genera
lize seu uso. »

« A Conferencia 
dicato de Turismo de Dauphine—considerando 
as experiencias já feitas com exito e o grande 
numero de guias em Esperanto, propõe ás as
sociações, agencias e casas editoras de tu
rismo, que editem guias em Esperanto ou pelo 
menos dediquem algumas paginas a um re
sumo de seus guias em Esperanto, porque 
esse é o meio mais economico de tornar conhe
cidas as bellezas de uma cidade ou região qual
quer em todos os paizes. »

« A Conferencia de Veneza, de que parti
ciparam tambe 
sociedades radio-electricas, reconhecem que o 
progresso universal da telephonia sem fio, 
exige o meio de vencer as barreiras linguisti-

u

ii

n

n

por proposta do Syn-

n

cas e recommenda o uso do Esperanto para; 
communicações destinadas a seus aŭditorio 
fora do paiz. »

« Considerando que os intercâmbios co 
merciaes seria 
lingua auxiliar internacional ;

Considerando que isso absolutamente nâl 
deve prejudicar as linguas nacionaes, intimi 
mente ligadas á historia de cada paiz e rica 
de obras primas immortaes ;

Considerando que, pelo contrario, un | 
lingua auxiliar deve ser uma especie de codiJI 
e interprete entre as nações e que por isso ■projek 
necessario poder adquiril-a por um estudo fi /Intonio . 

lon kun 1
Considerando que a lingua Esperanto pos klarigas 

sue todas as qualidades desejáveis de clareza norda Ŝt
1 aliĝis 
1 — D 
de la esti 
tanta el 
quim Bes 
C

j MAE
: Vianna, f 

si npatia ; 
Perdigão 
greso. S-i 
bL
pi rantiste

oteko 1

CEA 
s artike 
speranti

cii e rapido ; !

simplicidade methodica, segundo o ponto 
vista da pronuncia e tambe 
do vocabulario e da riqueza de suas maneira 
de exprimir ;

Considerando que as grandes experiencia 
commerciaes têm sido feitas em diversos pa: 
zes, a Conferencia Internacional de Venei|s 
approva a seguinte resolução :

Io. Que o ensino de Esperanto seja intri 
duzido em todas as escolas commerciaes e i: 
dusiriaes de todos os paizes ;

2’. Que as Camaras de Commercio, ! 
grupos economicos e os escriptorios deturisu 
que desejem facilitar os intercâmbios conimei 
ciaes e viagens internacionaes, auxiliem o n 
pido desenvolvimento da lingua internacional

3o. Que as Camaras de Commercio, 
ainda não estão convencidas da opportunidaJ 
das duas primeiras resoluções, façam eXp» 
riencias semelhantes ás realizadas pela Cainai 
de Commercio de Paris.

Foram tambem approvadas resoluções p 
dindo á Secretaria Telegraphica Internacion 
de Berna, que considere o Esperanto con 
linguagem clara para a correspondencia te* 
graphica, á Commissão Intellectual da 
das Nações, que, de accôrdo com osdesejosí 
mesma Liga, examine com attenção o matem 
da Conferencia e proponha o uso geral do E 
peranto, e ás sociedades de hoteis que mande1 
ensinar o Esperanto aos seus empregados.

A Conferencia de Veneza teve um succe$‘ 
da mais optimista expectativa e sua f: 

effeito extraor^ 
nario na propaganda da lingua auxiliar Es^ 
ranto.

Como primeiro resultado convé

ale
percussão no mundo terá u

n n

n
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to para: J 
auditori: l KRONIKO
bios co i MARANHÃO. — S. Luiz. D-ro Godofredo 

de util anaa’ Prez^an^° de 1’ Stato, kiu estas tre 
sinpatia al Esperanto, nomis s-ron Domingos 
Plrdigão ĝia oficiala delegito ĉe la Sepa Kon- 

nente m g|eS0t §.ro Perdigão estas direktoro de la Bi- 
s’ bitoteko Publika kaj prezidanto de Grupo Es- 
z e plrantista «Couto Fernandes».

CEARA*. — Fortaleza. «A Idea» publiki- 
s artikolon de s-ro Luiz Fraga titolitan «OLrio, u

de codig Speranto no Brasil» kaj «Phenix» transskribis 
or isso ■projekton de deputito José Augusto. S-ro 
estudo fi Aptonio Jucá aperigis en «O Nordeste» artiko- 

kun la titolo «Vera forgeso», per kiu li 
kjarigas ke nur pro bedaŭrinda forgeso tiu 

enradikiĝis,

i
ranto p
‘ clareza nlrda Ŝtato, kie Esperanto ja II

ponto t i 
imma tiu

maneira

■ aliĝis al la Sepa. Kia bedaŭrindaĵo !• A •

— Dum la monato Aprilo okazis ekposedo 
la estraro de “Nova Samideanaro”, konsis- 

,— s-ro Joa- 
f-ino Amelia 

s-ro Francisco Falcão, 2a 
s-ro

■
tinta el la jenaj personoj: Prez. 
qpitn Bessa Pereira, vicprez. — *perienci

:rsos pa 
e Vene

5ejo. intri 
:aes e i

tercio, i 
de tii ris® 
s com ine' 
iem o n 
'nacional 
ercio, qi 
jrtunidaJ 
;am exp; 
la Ca mai

iluções p 
eruaciofl 
anto con 
meia tel 
1 da Lij 
desejos 
o mate: 
rai do 1 
e maud 
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m succes-! 

e sua fi 
extraor^ 

iliar Esp'

_ citar 1 
ercado^5

se
L

k.

s
si

Recife. Je la 19® de

s-ro Jeronymo Santos, ĝen. sek. s-ro
s-ro Domingos 

s-roe •

■^m° ]a fondon 
■ĵ'°rda Esperanto 
Évenida i

• •

un Bessa Pereira, vicprez. 
stro, la sek.

s-ro Antonio Borges da Silva,kas. 
iiz de Castro Fraga.

RIO GRANDE DO NORTE. - J/ÒJJoró.
i tieaj ĵurnaloj «O Mossoroense» kaj «O 
)rdeste» publikigis ĉiujn telegramojn pri la 
pa kai tiu ĉi ankaŭ redakcian artikolon re- A • • mantan la decidojn de la Kongreso. Gi fini- 
sjene : «Ni gratulas do al s-ro Targino 

Rares, kiu batalas por justa kaj nobla porho
mara afero. »

PERNAMBUCO.
Ecembro fondigis grupo nomata «Esperanta 
olley-ball Klubo», kies estraro estas la jena: 
rez,—j
[• Oscar d’Assis, unua sek.

Jnto. oratoro—s-ro Oseas E. Santo, kas
Jsé Gomes. La 2an de Januaro ĝi starigis ler- 
ncjon por la instruado de Esperanto, kies kur- 
K estas gvidataj de s-roj Oséas Santos kaj 
jscar d’Assis.
I — La malnova kaj tre grava Jura Fakul
ato aliĝis al la Sepa kaj nomis sia reprezen

to d-ron Annibal Freire. Ĝiaj profesoroj 
r°j Gervasio Fioravanti kaj Henrique Mar- 

]ns eklernis Esperanton.
J — F-ino Maria do Céo sciigis per tele
jo1110 la fondon de virina grupo nomata 
•lorda Esperanto-Klubo», kies sidejo estas ĉe 
■ venida Senador Borba,797.
I . ALAGOAS- — Macao. Bonega redakcia 
^tikolo pri la Sepa aperis en la ĵurnalo «A 
■^ite» kaj artikolo verkita de s-ro João Tii en 
Buseta de Noticias».

i

t

ti

. ALAGOAS.

BaHIA. —S. Salvador. La lan de Ja
nuaro la «Liga Fraternista Universal» okazi
gis feston, dum kiu s-ro Carlos Sepulveda faris 
laŭdan paroladon pri Esperanto. La oficiala 
lingvo uzata de tiu Ligo por la korespondado 
eksterlandon estas Esperanto.

— Dum la monato Majo «Esperanta So
cieto de Bahia» elektis sian novan estraron, 
kiu konsistas el la jenaj personoj : Prez. — 
s-ro Arsenio Moreira da Silva, vicprez. 
Luiz Rogério de Souza, sek. 
França Soares Rosado, kas.— 
Ribeiro de Moura, oratoro —
Oliveira Guimarães, hon. prez. 
Amoroso kaj hon. membroj — 
Fernandes kaj prof. Carlos S. Cunha.

Kiel memorigon de la Centjarfesto de la 
Sendependeco de Ŝtato Bahia, okazonta la 2an 
de Julio proksima, tiu klubo organizos «espe
rantan konkurson» ĉe la lernantaro de s-ro 
Arsenio Moreira da Silva.

Alagoinhas. Aliĝis al la Sepa la gazeto 
«Correio de Alagoinhas».

ESPIRITO SANTO. — Victoria. La tiea 
Komerca Asocio aliĝis al la Sepa.

PARANA*.

s-ro
— s-ro Luiz da 
s-ro Raymundo 
s-ro Manoel de

— s-ro Carlos 
s-ro A. CoutoII IIII

II

Coritiba. La 3an de Majo, 
ĉe la salono de la tiea Universitato, d-ro 
Everardo Backheuser, profesoro de la Univer
sitato de Rio de Janeiro, faris paroladon pri la 
helpa lingvo Esperanto. Prezidis la kunvenon 
d-ro Victor do Amaral, direktoro de 1’Univer- 
sitato, kaj sidis ĉe la estrara tablo d-ro H. 
Couto Fernandes, fervoja ĉefinĝeniero, kaj 
s-ro Guarita Cartaxo, delegito de la Organiza 
Komitato de la Sepa. Oni esperas ke la 
frukto de tiu parolado estos la fondo de 
ranta grupo.

STA. CATHARINA.

unua 
espe-

Brusque.
II

«Die 
Rundschau» publikigis informojn pri la Leip-

* _ A

zig’a Foiro per Esperanto. Gi ankaŭ aperigis 
anonceton de s-ro Ĝuilherme Schaden pri Es
peranto.

RIO GRANDE DO SUL — Porto Alegre. 
La 7an de Aprilo, en la salono de Sociedade 
Leopoldina, d-ro E. Backheuser, sekretario de 
la Brazila Scienca Akademio kaj Universitata 
profesoro, faris tre interesan paroladon titoli-

* _ A

tan : « Unu horo pri Esperanto». Ĝin ĉeestis 
pli ol 300 personoj, el kiuj multaj profesoroj 
kaj studentoj, alkiuj ĝi estas dediĉita.

S-ro C. Kraemer, la pioniro de la Espe- 
A

ranta movado en tiu suda Stato, prezentis 
d ron Backheuser al la ĉeestantaro kaj mon
tris valorajn servojn, kiujn li faris al la propa
gando deEsperanto en Brazilio de la jaro 1906.

II
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La parolado de d-ro Backheuser vekis 
grandan entuziasmon pri la helpa lingvo kaj 
oni decidis fondi esperantan grupon, kies nomo 
estos : « Everardo Backheuser». Oni jam efek
tivigis kelkajn preparajn kunsidojn por ĝia 
starigo.

Pelotas, Alian paroladon pri Esperanto fa
riseu tiu urbo. nia klera samideano d-ro E. 
Backheuser. ’ 
lono de Biblioteko Publika du 
sido de la klubo «Verda Stelaro». Ĝia prezi
danto, d-ro Bruno Lima, prezentis al la mul
tenombra ĉeestantaro d-ron Backheuser, kiu 
post sia parolado interparolis esperante kun 
kelkaj gelernantoj de f-ino Antoninha Barum.

Knabineto, filino de s-ro Lino d’Oliveira, 
portugala konsulo, salutis en Esperanto la pa
rolinton.

Ĉeestis la paroladon d-roj Joaquim Luiz 
Osorio, federala deputito, kaj Fernando L. 
Osorio, ŝtata deputito.

La sekvantan tagon, d-ro E. Backheuser 
estas ricevita de la urbestro d-ro Pedro Osorio, 
kiu estas tre simpatia al Esperanto.

Nokte li faris alian paroladon, post kiu 
f ino Chiquinha Saraiva lin salutis esperante 
en la nomo de «Verda Stelaro» kaj donacis al li 
belan korbon de naturaj floroj.

«Jornal da Manhã» publikigis bonan arti
kolon de f-ino Antoninha Barum titolitan 
«Esperanto rigardata kiel socia problemo.»

S. Leopoldo. Bona artikolo pri Esperanto 
aperis en la ĉiutaga ĵurnalo «Deutsche Post».

MINAS GERAES. — Bello Horizonte. 
S-ro José Felippe de Azeredo Coutinho, dele
gito de la Kongresa Organiza Komitato, mal
fermis kurson, en kiu enskribiĝis multaj per
sonoj .

— «Minas Geraes», grava ĵurnalo, publi
kigis artikolon pri Esperanto.

Cataguazes. Nia samideano d-ro Abel Go
mes verkis bonajn artikolojn por 
kiuj aperis en «O Municipio».

GOYAZ.—Goyaz. La gazeto 
crata» aperigis favoran artikolon 
jekto de deputito José Augusto.

RIO DE JANEIRO.

Esperanto,

«O Demo- 
pri la pro

La 22an de 
Marto okazis en «A Vegetariana», vegetara 
restoracio, vespermanĝo, en kiu partoprenis 
multaj geesperantistoj.

D-ro Mello e Souza legis tre spritan ra
porton de la antaŭa vespermanĝo kaj oni elek
tis d-ron Carlos Domingues, kiel raportanton.

S-roH. Motta Mendes salutis la Organi
zan Komitaton de la Sepa Kongreso kaj spe
ciale ĝian prezidanton, d-ron Heitor Beltrão, 
kiu dankis.

II

II

Fernandes 
multvaloraj

ce s-ino R 
de «Virii

II

— La « Alliança de Trabalhadores en 
Marcenaria» (Unuiĝo de Lignajlaboristoj) fon
dis lerngrupon, kiu funkcias ĉe strato Camerino, 
16—Ia etaĝo. Gi ankaŭ instruas Esperanton, 
kies kurso malfermiĝis la lan de Aprilo. .

— La « Centro de Cultura Brasileira» 
(Centro de Brazila Kulturo), laŭ propono da 
s-ro Murillo Araujo, aprobis unuanime laŭdaj 
voĉdonon al s-ro inĝ. A. Couto 
prezidanto de B. L. E., pro liaj 
servoj faritaj al Esperanto.

— La 26an de Aprilo okazis 
mana F. Vidal, la 51a kunveno 
Klubo». Partoprenis en la literatura kaj nmi 
zika partoj f-ino Maria Cesar kaj la jenaj gek
naboj : Julieta Santos, Edith Sodré, Edda 
Heber kaj Lais Horta Barbosa, José da Silva 
kaj Celina Padilha. Poste oni tetrinkis ka 
dancis.

— La 20an de Majo, ĉe la Restoracioj 
America, okazis intima tagmanĝo dediĉita de 
kelkaj geesperantistoj al d-ro Heitor Beltrão, 
prezidanto de la Organiza Komitato de la 
Sepa Kongreso. Je la deserto, parolis d-ro 
Meilo e Souza, kiu montris la valorajn ser
vojn faritajn de d-ro Beltrão, al la sukcesplena 
kongreso kaj salutis lin, lian edzinon kaj 
lian patron, kleran kaj malnovan esperan
tiston. Respondis per sprita parolado d-ro 
Heitor Beltrão. •

—D-ro A. Lopes da Cruz, konata advokato 
kaj direktoro de 1’Instituto Teknika de Eko
nomio kaj Etika Sociologio, sendis al S-rc 
Ministro de 1’Interno interesan raporton prili 
projekto de reformo de la Publika Instruadi 
publikigita en la ĵurnaloj por ricevi amenda 
mentojn kaj sugestojn. Parolante prila kurso 
de la Kolegio Petro II li diris la jenon:

«Tiurilate mi estis radikala, forigante lj 
lernadon de la latina kaj franca lingvoj, M 
konsentante pri Esperanto, praktike instruaj 
kiel internacia lingvo».

— Sub la aŭspicioj de «Laborista Espĵ 
rantista Grupo» malfermiĝis novaj kursoj C{ 
«União de Operários e 
kaj ĉe «Spirita Federacio» . Ili estas gvidataj 
de s-roj Antonio Vaz kaj Joaquim Pinto. |

Tiu grupo efektivigis, la 28an de April0' 
belan promenadon kun partopreno de mtM 
gelaboristoj.

— S-ro Constancio Alves, konata ĵuru*’ 
listo kaj membro de la Brazila Literatura Akĵ 
demio, publikigas ĉiusemajne en «Jornal 
Commercio» tre ŝatatajn felietonojn sub ! 
titolo «La Semajno». Lia felietono aperinta - 
19an de Aprilo estis tute dediĉata al Espera11 
to. Koran dankon !
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«A Educação», revuo dediĉata al la de
fendo de la instruado en Brazilio, kies direk
toro estas deputito José Augusto, transskribis 
ties projekton prezentitan al la Deputitara 
Ĉambro kaj artikolon de s ro Alcindo Terra 
pri la instruado de Esperanto en la publikaj 
lernejoj.

— «O Ensino», monata revuo, oficiala or
gano de la Ligo de Profesoroj, transskribis la tu- * 
tan manifeston aprobitan de la Ĝeneva Kon
ferenco.

— «O Escoteiro», skolta revuo de la Aso
cio de Brazilaj Katolikaj Skoltoj, publikigis 
tradukon de la artikolo de Esperanto Trium
fonta pri la Skoltoj kaj Esperanto.

— «Jornal do Brasil» publikigis tre spri
tan artikolon de s-ro Gastão Penalva pri la 
«Neceso de Unika Lingvo».

— En «O Jornal» aperis artikolo de s-ro 
José Tosta pri «La disvastiĝo de Spiritis 
tra la mondo per Esperanto» .

— «O Imparcial» publikigis intervjuon, 
kun s-ro Domingos Perdigão, oficiala delegito 
de la registaro de Ŝtato Maranhão ĉe la Sepa 
Kongreso, kaj prezidanto de Grupo Esperantis
ta «Couto Fernandes». Ĝi estas ilustrita per la 
portreto de s-ro Perdigão.

— En «Correio da Manhã» aperis artiko
lo kontraŭ Esperanto verkita de s-roJ.Ibia- 
pina. Ĝin trafe respondis per la sania ĵurnalo 
s ro J. Ferraz de Barros.

— «Jornal do Commercio», la plej grava 
ĵurnalo en Brazilio, faris longan kaj tre favo
ran recenzon pri la ĵus aperintaj libroj : 
«Esperanta Radikaro kun portugala traduko», 
de A. Couto Fernandes, kaj «Grammatica Ele
mentar de Esperanto», de A. Couto Fernandes 
eH.Motta Mendes.

— «Rio-Jornal» aperigis sciigojn kun ilus
traĵoj senditajn de “Esperanto-Press”.

— “Jornal do Commercio”, “Jornal do 
Brasil”, “O Jornal”, “Gazeta da Bolsa” kaj 
“Monitor Mercantil” sciigis detale sian legan
taron pri la Internacia Konferenco por Komer
ca Komuna Lingvo okazinta en Veneza.

—“Revista Commercial do Brazil” (Bra- 
Z1la Komerca Revuoj, oficiala organo de la 

l Komerca Asocio de Rio de Janeiro kaj de la 
Federacio de la Brazilaj Komercaj Asocioj, 
transskribis la tutan paroladon faritan de d-ro 
Heitor Beltrão dum la Sepa Kongreso de Es
peranto.

— “Sempre Alerta”, oficiala organo de 
ta Centra Komitato pri Skoltismo, publikigis ar
tikolon titolitan “Esperanto kaj Skoltismo”.

A. C. F.

II

O Esperanto no Estrangeiro
A * • * •

INGLATERRA. — Londres. Em Dezembro p. 
p,, na «Etika Societon, o Snr. Butler fez uma impor
tante conferencia sobre o «Esperanto na vida mo
derna», provando a superioridade (Tesse idioma, pela 
simplicidade de sua estructura.

—- A Camara do Commercio, que ha tempos man
tinha éxames de Esperanto, suspensos durante o pe
riodo da guerra, organizou novamente bancas exami
nadoras para o corrente anno.

— A Sociedade Britannica Esperantista, em 30 
de Dezembro ultimo, realizou uma sessão publica, no 
salão de mathematica do Collegio Universitario, sob a 
presidencia do Major A. Davis, e assistida por avul- 
tada concurrencia. Foi orador o prof. W. E. Collin- 
son, da Universidade de Liverpool ; por experiencia 
propria, revelou-se convicto de que o Esperanto pre
enche admiravel e cabalmente os requisitos de lingua 
internacional. Depois de apreciações sobre a phonetica 
e a grammatica esperantista, sobre o interesse e con
tribuição que o Esperanto presta ao estudo da geogra
phia, terminou o illustre conferencista fazendo um ap- 
pello aos adeptos e propagandistas da lingua interna-, 
cional, incitando-os a manterem-se unidos, cerrarem 
fileiras e trabalharem para o triumpho da grande idéa 
e dos altos objectivos que ella visa.

Em seguida, o Snr, R. T. Evans, Director da 
Escola de Ramitley Road, em Barry. usou da palavra, 
concordando com as idéas do seu antecessor, e affir- 
mando que no Esparanto, a experiencia o tem provado, 
encontramos a unica lingua de incontestável efficiencia 
e facilmente apprehendida pelos meninos nas Escolas 
elementares. Corroborou o asserto do precedente ora
dor sobre as vantagens no estudo da geographia, além 
de auxiliar o esclarecimento das idéas e da expressão,

Ainda mais, o que constitue assumpto de superior 
relevância, o Esperanto é poderoso instrumento de dif- 
fusão do evangelho do Amor Fraternal sobre o mundo. 
Se as Escolas elementares divulgarem o seu ensino, 
prestarão aos povos o inestimável serviço de semea
rem o germen efftcaz e estreitarem os laços da solida
riedade humana.

O proprio espirito da lingua, a inspiração e aspi
ração do grande homem que a inventou, foi a idéa de 
que o mundo constitua unu granda rondo familia,

FRANÇA, — paris, Foi fundada a 17 de Feve
reiro p. p,, uma sociedade franceza para relações 
commerciaes no estrangeiro, sob ® titulo «Komerco 
kaj Esperanto». Seus membros serão commerciantes, 
industriaes e lavradores. E’ seu presidente interino o 
Snr. Balliman=cRue de Provence 5—Paris.

— No dia 26 de Abril, a Semana Democratica de 
Correios. Telegraphos e Telephones, reunida no Con
servatorio de Artes e Officios, sob a presidencia do 
Sur. Borel, membro da Academia de Sciencias, mani- 
festou-se unanimemente favoravel a adopção do Espe
ranto como liuguagem clara para a correspondencia 
telegraphica.

— Grande numero de instituições francezas adhe- 
riu á Conferencia de Veneza, ou se fez alli represen
tar ; cêrca de 20 delegados tomaram parte na impor
tante reunião.

— O Congresso annual da Federação Esperantista 
da zona de Paris, estava marcado para 13 de Maio.

— O Congresso nacional esperantista, com séde 
em Limoges, devia ter sido inaugurado a 2C de Maio 
ultimo.

FINLANDIA. — Helsingfors. A Administração da 
feira da Finlandia resolveu organizar uma exposição
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de seus reclames, em Esperanto, para influir os com
merciantes finlandezes a usarem d’essa lingua.

HOLLANDA. - Em reunião de 7 de Março ultimo, 
a Camara de Commercio de Gravenhage inanifestou-se 
favoravelmente á utilidade da adopção geral do Espe
ranto, para divulgação das relações commerciaes in
ternacionaes.

SUÉCIA.—Malmo, No grande salão da Munici
palidade realizou-se a 24 de Janeiro p. p., importante 
conferencia, na qual discursaram os Snrs, J. Patter
son, delegado de U. E. A., sobre a utilidade do Espe
ranto ; Lorentz Jonsson, presidente do Club Esperan
tista, sobre as innumeras provas manifestadas por 
esse idioma, evidenciando a sua adaptabilidade a todas 
as exigências da expressão intellectual ; finalmente, 
Ernst Andersson. sobre o “Esperanto na vida pra
tica” ; baseou as suas asserções na observação colhida 
nas suas viagens, nas quaes adquiriu não só amigos, 
como informações e conhecimentos uteis, graças ao 
idioma artificial. Compareceram á conferencia 150 
pessoas.

— A Associação Operaria Esperantista Sueca co
gita da organização de um congresso, durante a ex
posição de Gotsborg, de 28 a 31 de Julho p, f.

NORUEGA. — Kiis Hania. A Associação norue- 
gueza dos syndicatos proletários, no seu 10° Congresso, 
de 4 a 11 de Março ultimo, tomou a seguinte resolução: 
“O Congresso exprime sua sympathia pela tentativa 
da adopção da lingua auxiliar Esperanto, como o mais 
importante e efficaz recurso para fortalecer a solida
riedade e concordia entre os operários, e como meio de 
inapreciavel valor durante as luctas, ás quaes se ante
põe o proletariado do mundo. Assim, o Congresso 
aconselha ás administrações, ás associações e organi
zações districtaes a agir entre os proletários para di
vulgarem o conhecimento do Esperanto. Outrosim 
deve se tentar um accôrdo com as instituições prole
tárias estrangeiras, no sentido de usar-se o Esperanto 
na correspondencia e nos futuros congressos interna
cionaes. ”

ALLEMANHA.—O sr. Friedr. Ebert, presidente 
<la Republica Allemã, acceitou a presidencia de honra 
do 15° Congresso Universal de Esperanto, a realisar- 
se em Nurberg, durante o mez de Agosto proximo. 
No dia 30 de Abril já se tinham inscripto mais de 
3.000 esperantistas de 36 paizes.

AUSTRIA. — Vienna. Por iniciativa das socie- 
dades esperantistas congregadas, foi fundada a Dele
gação Esperantista Austriaca, centro do movimento em 
toda a Republica.

—- A Sociedade Chorai Esperantista “Zamenhof” 
propaga o Esperanto por meio do canto. No anno 
findo, ella organizou um sarau concertante, no Asylo 
dos Cégos Josefstadt, onde fez uma collecta de 600.000 
coroas, em beneficio do referido Asylo.

RUMANIA.— Caransebes. O Snr. Ed. Vineze, 
delegado de U. E. A., em conferencia pronunciada no 
salão “Diemer”, patenteando a necessidade do Espe
ranto ; succedeu-o na tribuna o prof. I. Popakurescu, 
que descreveu minuciosamente toda a technica do Es
peranto, a sua superioridade e valor instructivo. Os 
oradores foram enthusiasticamente applaudidos e im- 
mediatamente foi organizado um curso publico para 
húngaros e um especial, em allemão, pqra funcciona
rios ferroviários.

MANDCHURIA.— Karbin, A Sociedade Espe
rantista de Mandchuria, silenciosa durante longo 
tempo, despertou com a chegada do Pastor I. Serishev, 
de sua excursão ao Japão. A propag nda acha-se re
organizada, a gazeta local franqueou suas columnas ao 
infatigável esperantista; foram inaugurados cursos 

para estudantes japonezes, no Instituto Russo-Japonez 
e no Collegio Pedagógico Inglez ; distribuídos folhetoi 
de propaganda pelas provincias ; conferencias perió
dicas são feitas nos clubs de sport, na Associaçío 
Christa de Moços e em outras sociedades. Aos domin
gos, reunião de Esperantistas, pela manhã, no salío 
do Club Ferroviario, onde se acha installada uma Bi
bliotheca Esperantista, fornecida de jornaes e gazetas 
no idioma internacional.

CHILE. — Santiago. O jornal “El Mercurio” 
• publicou uma noticia sobre o projecto do deputado 

José Augusto, a qual foi distribuída em avulso pela 
sociedade esperantista chilena.

OCEANIA.—Nas ilhas Celebos (Menado), o Pas
tor Kyftenbelt fundou o “Esp. Verena Klubo”, com
posto de Chinezés, Europeus e Indígenas ; existem alli 
actualmente 80 esperantistas.

V. S.

ESPERANTA RADIKARO
(OFICIALAJ RADIKOJ)

Portugala traduko de A. Couto Fernandes — 82 
paĝoj 152x72 m. 160 iu 1922—Rio de Janeiro

Recenzi pri ia verko de konata, aŭ pli
bone, de fatnoplena esperantisto estas sen
frukta tasko, tial ke la sola nomo de tia aŭ
toro sufiĉas.

Malgraŭ tio ni devas ion paroli, doni 
mian opinion pri la suprecitita, simpatia li
breto^ de Sro. Couto Fernandes.

Ŝajnas al mi ke la verko de tiu bona kaj 
laborema esperantisto estas duoble utila, tiel 
por la esperantistoj portugalaj aŭ portugal
parolantaj, kiel por la hispanoj, tial ke la di
ferencoj estas malmultaj -inter ambaŭ lingvoj.

Tiu ĉi 82 paga libreto estas perlo en nia 
glora krono de esperantista literaturo, kaj ne
cesega helpilo por ĉiuj portugallingvanoj 
dezirantaj lerni la belan kaj ĉiam pli utilan 
lingvon internacian.

Je la presarta vidpunkto la libreto estas 
bele prezentata ; tre klare presita kaj per tre 
bona poŝa formato facile poŝportebla, kaj sekve 
ĉiumomente konsiliĝebla por malhelpi la era
rojn en la traduko de esperantaj leteroj aŭ pa' 
roladoj.

Al la aŭtoro, ĉefa pioniro kaj senlaca 
kunbatalanto de nia idealo en Brazilio,— je h 
nomo de la esperantistaro kaj de la mia pro* 
pra—koran, varman, amikan kaj samideanan 
aplaŭdon por siaj klopodoj en la ĉiulanda dis
vastigo de nia kara lingva komunikilo.

La tempo volu kaj permesu ke Sro Couto 
Fernandes nin donu alian novan brilan perlon 
por la esperantista literaturo kaj ke li ne Ia' 
cigos en sia nobla laboro.

Luis E. Sepŭlvtda Cuadra 
Santiago—Ĉilio
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Ni ricevis kaj tre dankas :
KIO ESTAS LA BIBLIO ? Respondita 

de Pastro H, Lenk-, Herrnhut Sa {Germanujo). 
Esperantigita de la filo de la autoro : Supera 
instruisto H. Lenk. Eldonejo : Paul Hiibner. 
Redakcio de «Dia Regno», oficiala organo de 
la «Kristana Esperantista Ligo», Quediinburg, 
Bergstrasse za. Germanujo.

DU KOKCINELOJ — LA MONTRO, de 
Gèza Qárdonyi. Tradukis d-ro Koloniano de 
Kalocsay. Rekomendita de Esperantista Lite
ratura Asocio. El la Hungara Literaturo. 
Hungara Esperanto Servo. Paulo Balkányi, 
Budapest. VI, Hajos— n. zy. Hungar ujo.

VOGTLANDO. Gvidlibro eldonita okaze 
de Dekkvina 1923 en Niirberg. Kunmetita de 
Albrecht Nauniann, instruisto de Esperanto, 
Gedachtnispl. 2. Werdau Sa, Germanujo. El
donejo : «Esperanto, Auerbach, i. V.» Prezo: 
2 Dolaroj po 10 ekzempleroj.

KRISTANA ESPERÀNTA KANTA
RETO. 11 kantoj kun melodionotoj. Eldo
ninto : P. Hiibner. Redakcio de «Dia Regno». 
Quediinburg Bergst, r\. Germanujo.

6.e ESPERANTO—KATALOGUS (Sep
tembro 1922), de la Centrale Esperanto —Boek- 
handel, Bankástraat 2 A, 's — Gravenhage, 
Neder la ndo.

DEKDU. Aleksandro Blok. Poemo pri 
la Rusa Revolucio. Tradukis N. V. Nekrasov. 
Esperantista Eldonasocio «La Nova Epoko», 
D Tv erskaja—Janis kaja, 35, kv. 3. Moskvo— 
Rusujo. Prezo : 2 respondkuponoj.

EL LA LANDO DE RUINOJ, de Antoni 
■Vyslouck. Tradukis Salo Grenkamp— Korn- 
feld. Unua parto. Eldonejo : Sudgermana Es
peranto—Eldonejo. Oskar Ziegler, Deisenhofen 
bei Miinchen, Germanujo. Prezo : 0,25 sv. fr.

MORGAŬ MATENE. Dramo en tri aktoj 
kun antaŭparolo de Frederiko Karinthy. El la - 
hungara tradukis : K. de Kalocsay. El la 
Hungara Biblioteko Esperanta. Eldonis Hun
gara Esperanto Instituto.{Huugarujo). 
Vi Eótvos—u, 3. Prezo : 1 sv. fr.

KATALOGO DE LA ĈEFAJ LIBROJ 
(Januaro 1932J. Esperantista Centra Librejo. 
5/, rue. Clichy. Paris (çe). Francujo.

T. E. K. A. •
La tutmondaj kuracistoj kaj apotekistoj 

povas senpage ricevi ekzempleron de nova 
cirkulero-jui naleto «T. E. K. Askribante al 
d-ro Briquet, rue de la Bassée 31, Lille, Franc- 
lando.

Esperant. Gazetaro
LITERATURA MONDO. Ilustrita mo

nata revuo. Responda redaktoro : d-ro Teo
doro Schwartz. Redaktejo kaj administrejo : 
Budapest, VI, Andr ássy-ut, 81, Huu garujo. 
Prezo por numero : 0.80 svis. franko. Bonega 
revuo, kiu meritas la helpon de ĉiuj esperan
tistoj. Abonu ĝin pere de Brazila Ligo Espe
rantista. Ĉiu numero l$200.

«L’ETOILE VERTE». «La Verda Stelo*. 
Monata Gazeto por la propagando de la helpa 
lingvo internacia. Oficiala organo de la Medi
teranea Esperantista Federacio. Redaktejo kaj 
Administrejo : /j, Cours Joseph-Thierry, Mar
seille, Francujo. Jarabono (8 numeroj) : 3 fr. 
frankoj.

ESPERANTSKY ZPRAVODAJ. Espe
ranta raportanto por Ĉeĥoj. Aperas 10 foje en 
jaro. Jara; abono 20 kĉ. Redakcio kaj admi- • • A A
nistracio : Praka li.—2.032. Celi oslovakujo.

TRA LA LITERATURO. Universala 
informilo por libroamantoj. Abonprezo por la 
unua duonjaro de 1923 : 1 Fr. sv. Eldonejo 
kaj redaktejo : Dresden-A, 27, Bamberger str. 
43, Germanujo.

AŬSTRA ESPERANTO - RAPORTO . 
Administrejo kaj Redaktejo : Wien, VI., 
Mottard gasse 57, Austrujo.

LA ESPERANTO - KOLEKTANTO . 
Sendependa, internacia gazeto por la interesoj 
de la kolektantoj de ĉiuspecaj esperantaĵoj. 
Aperas dumonate. Jara abono : 1 svisa franko.

SVENSKA ARBETAR-ESPERANTIS- 
TEN (Sveda Laborista Esperantisto). Red. 
kaj administrejo : Brynasgatan 30, Gefle, 
Svedujo.

KONKORDO (estinta «La Provo»). Ofi
ciala organo de Organizaj grupo kaj Komitato 
de Sudslava Esperantista Ligo, de Zagreb kaj 
Splita Esperantistaj Societoj kaj de esperan
tistaj grupoj de diversaj urboj. Redaktejo : 
Zagreb, Jugoslavio, Jezuitska 1, ĉe d-ro Duŝan 
Maruzzi. Jara abono : 15 resp. kuponoj.

BULTENO, organo de Sovjetlanda Unui- A jn , # A
go Esperantista. Rusujo, Moskvo, Cudovskoj 
per, N. 6. M. Valentinov.

KOMUNIKOJ de la Internacia Katolika 
Unuiĝo Esperantista fl.K.U.E.). Kaiser sti asse, 
ro, Wien II. Aŭ strujo.

LIBERO. .Organo de Sanko Esperanta 
Grupo. Dai 3, Kotogakko, Kioto, Japanujo.

DIA REGNO. Oficiala organo de la «Kris
tana Esperantista Ligo». (Reapero). Redakcio: 
Paul Hiibner, Bergstr. za, Quediinburg, Ger
manujo.
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KORESPONDADO

deziras

La umia 
Sonu? grava por

S-RO T. KAWaKITA, ĉe Konoike Benko 
Shijo Karu as umava, Kioto, Japanujo

n.
KLINGNER, Chermonts, 

deziras kores- 
P. K. ileni—p. m.

Ni ankaŭ ricevis :
LA HOMO—eldonata en Meksikurbo —• 

kiu enhavas artikolon pri Esperanto.
SPARKS FORTNIGHTLY. Heroldo de

A

sano, harmonio kaj feliĉo. Gi enhavas artikolon 
en angla lingvo pri «La povo de Esperanto» 
kaj alian en Esperanto. Adreso : 23. Lang 
Street, Sydney, Australia.

RENASCENÇA. Revista de arte e pen
samento. Director : Maria Lacerda de Moura, 
Redacção : Visconde Rio Branco, 83, S. Paulo.

MEDICAMENTA. — Revuo pri Tera- 
A

peŭtiko kaj farmakologio. Gi uzas Esperanton 
por la korespondado eksterlanden. Direktoro : 
d-ro Theophilo de Almeida. Redakcio : Gloria, 
68

La nunjara Printempa Foiro de Budapest 
malfermiĝos la 19 majo en la Industria Halo 
de Budapest ; ĝi estos grandmezura ekspozicio 
dela hungara industrio, ĉefe agrikultura, por 
konigi ĝin al la hungara publiko kaj al la eks
terlandaj reprezentantoj. La Foiro disponigis 
apartan lokon por Esperanto, kie oni senpage 
elmetos komercajn kaj turismajn reklamojn 
kaj afiŝojn en Esperanto.

Samideanoj bonvolu konigi tiun sciigon 
per naciaj gazetoj kaj sendi po du ekzemple
roj als-o Paul Balkanyi en Budapest VI, Ha- 
jos-u. 15.

Reklamiloj, afiŝoj ktp. por disdono kaj el
meto dum la foiro estu sendataj al la sama 
adreso.

L

ALVOKO AL ĈIUJ KRISTANA! 
GESAMIDEANOJ !

erala mternaciaFoiro 
de’ Germanujo 
kaj plej oranda Foiro dela mondo’ 

orantoj kea por aĉetantoj 

enerala Specimenfoiro kun Foiroj 
por Tekniko leaj Konstrufako 

Triatanpa. Foiro 1923 de la 4a ĝis 10 a de marto
Aŭtuna Foiro 1923 de la 26 a de aŭqiL<to 

ais ia de septembro

La Tutmonda Komitato de la Kristanaj 
Asocioj de Junaj Viroj (K. A. J. V.— angle : 
Y. M. C. A.), nun tiel bone favoris Esperan
ton, ke ĝi je la unua fojo sendis oficialan de
legiton al la kristana faka kunsido dum da 
XIVa Kongreso de Esp. en Helsingfors. Do 
la Kristana Esperantista Ligo (K. E. Lj ku
raĝas plivastigi la propagandon inter aliaj 
internaciaj kristanaj organizoj kaj ĝi petas 
ĉiujn kunkristanojn rapide helpi per sendo 
de iliaj propagandoproponoj kaj monsub
tenoj al sro. P. Hiibner, Bergstrato, Ouedlin- 
burg, Germanlando. 'Pie ĉi oni donos ĉiujn 
necesajn informojn. *

Informojn donos kaj aliĝojn akceptas la Foirojiccjo 
por la Specimenfoiroj en Leipzig:

AA6SSAMT FÜR Pie AUISieRMESSeH
IH LGIFZIG

korespondi kun sudamerikanoj kaj interŝanĝi 
I 1., P m. kaj gazetoj

S-RO KURT
Annabergerstr. 55, Germanujo 
pondi per k. ĉ. L p. L

Ornamaĵproduktanto serĉas komercan ri
laton kun importistoj kaj vendistoj de Gablonz’ 
aj Artikloj el vitro kaj metalo. Mi liveras 
ĉiujn artiklojn, prizorgas enaĉeton kaj infor
mas senpage pri komerco.

Rndolf Lang II, Angasse 67, Gablonz a/n. 
Ĉeĥo - Slovakia (Centra Eŭropo).

ESPERANTA RADIKARO 
(Oficialaj radikoj)

KUN

PORTUGALA TRADUKO
DE

A. COUTO FERNANDES
Prezo: 2$500 aŭ 1,50 fr. sv."
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